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Zināmi konkursa “Gada balva 
mākslā” laureāti

Cēsu klīnikā īstenots pēdējos 
gados nozīmīgākais attīstības 
projekts

Lasiet 8. lpp

Lasiet 3. lpp

Saucam kopā Jauno! 
Tuvojoties jaunajam gadam, 

priecājamies paziņot, ka šoreiz 
to sagaidīsim neierastā veidā. 
Cēsu Kultūras un tūrisma 
centrs sagatavojis īpašu 
pārsteigumu – jaunā gada šovu 
“Saucam kopā Jauno!”. Šovs 
sāksies jaunā gada pirmajā 
stundā – 1. janvāra plkst. 00.00. 
To pārraidīs televīzijas kanāls 
ReTV, un tas būs skatāms 
internetā – cesis.lv un Cēsu 
novada pašvaldības Facebook 
kontā.

Šovu vadīs Kaspars 
Breidaks, kurš, sarunājoties 
ar īpašiem viesiem un baudot 
muzikālus pārsteigumus, ar 
sirsnību un humoru atskatīsies 
uz aizvadīto 2021. gadu. 
Raidījuma tapšanā piedalījās 
arī Cēsu novada iedzīvotāji, 
iesūtot savus pērnā gada 
spilgtākos stāstus un notikumus 
novadā.

“Tas būs īpašs un iepriekš 
nebijis notikums, tāpēc aicinām 
iekārtot ērtu Jaunā gada 
sagaidīšanas svinību vietu kopā 
ar saviem tuvākajiem un baudīt 
jaunā gada šovu “Saucam kopā 
Jauno!””, aicina Cēsu Kultūras 
centra vadītāja Zane Neimane.

Šovu veido p/a “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
sadarbībā ar tiešraides.lv. 
Scenārija autore Kristīne 
Spure. Šova atkārtojums ReTV 
kanālā 1. janvārī plkst. 14.00.

Sveicam 
novadnieces 
skaistajās 
dzīves 
jubilejās

18. decembrī, Cēsu novada 
iedzīvotājai Almai Vīksnai 
apritēja 103. dzīves jubileja 
un 23. decembrī 101. dzīves 
jubileju svin Valentīna 
Petruhina.

Cēsu novada pašvaldība 
un Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests” 
sirsnīgi sveic jubilāres, 
novēlot dzīvesprieku un 
stipru veselību! Zīmējuma autore: Digna Bicāne



Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Pašvaldību darbā šis gads 
ir dalāms divos atšķirīgos 
nogriežņos. Gada pirmajā puse, 
līdz pašvaldību vēlēšanām 
jūnijā, svarīgākais bija rūpīgi 
sagatavoties administratīvajai 
reformai. Bet vasarā, kad 
darbu sāka jaunais deputātu 
sasaukums, varējām jau 
ķerties pie apvienotā novada 
pārvaldes struktūru veidošanas. 
Jāsecina, ka mājasdarbs 
bija paveikts labi, jo pārejas 
posms novadā noritēja 
līgani, bez satricinājumiem 
un sarežģījumiem. Nebija 
pārrāvumu pašvaldības 
pakalpojumu pieejamībā, 
maksājumos, iestāžu darbā. 
Pārmaiņas neizbēgami ietver 
neziņu, dažkārt arī apjukumu, 
tāpēc gribu pateikties visiem 
pašvaldību darbiniekiem, kuri 
spēja mobilizēties un nodrošināt 
to, ka reformas norise neradīja 
neērtības iedzīvotājiem. 

Tas ir svarīgi, jo reforma 
pati par sevi nemaina sociāli 
ekonomisko situāciju novadā, 
tam vajadzīgs neatlaidīgs 
ikdienas darbs un attīstības 
projekti. Būtisks akcents šogad 
bija infrastruktūras izbūve 
uzņēmējdarbības attīstībai. 
Cēsīs un Amatas pārvaldes 
Ieriķos izveidoti industriālie 
parki, un uzņēmēju lielā interese 
un aktivitāte, piesakoties 
uz apbūves gabaliem šajās 
teritorijās, apliecina, ka šie 
projekti ievērojami stimulē 
ekonomisko aktivitāti novadā. 

Nozīmīgs izglītības un 
biznesa attīstības projekts 
ir Kosmosa izziņas centrs. 
Pavasarī sākās ēkas būvdarbi, 
gada nogalē jau noslēdzas 
konstrukciju montāža, un 
varam pamatoti cerēt, ka 
nākamā gada nogalē centrs 
vērs durvis apmeklētājiem, 
piesaistot interesentus ne tikai 
no Latvijas.

Noteikti jāakcentē apjomīgā 
Cēsu klīnikas modernizācijas 
projekta vēl viena nozīmīga 
posma noslēgums šajā gada 
nogalē. To ka slimnīcas 
ēka pēdējos gados kļuvusi 
pievilcīga, mūsdienīga, 
apmeklētājiem ērta un droša 
vieta, domāju, pamanījuši 
daudzi cēsnieki. Taču līdz ar 

ārējām izmaiņas notikušas ļoti 
būtiskas kvalitatīvas izmaiņas. 
Kolektīvam pievienojušies 
jauni un arī pieredzējuši 
speciālisti, ievērojami 
paplašināts veselības aprūpes 
pakalpojumu klāsts, uzstādītas 
modernas iekārtas. Turpināsim 
strādāt, lai piesaistītu 
finansējumu un pilnībā 
pabeigtu iekštelpu atjaunošanu, 
un tad jau Cēsu klīnika 
būs jauna līmeņa veselības 
aprūpes iestāde, kuru apmeklēt 
izvēlēsies pacienti, iespējams, 
ne tikai no Vidzemes.

Tradicionāli daudz paveikts, 
modernizējot novada izglītības 
iestādes. Darbi pabeigti vai sākti 
Vecpiebalgā, Nītaurē, Priekuļos 
un Stalbē, kur pie skolām 
rekonstruēti stadioni. Cēsīs 
nodota Pilsētas vidusskolas 
piebūve, Cēsu Valsts ģimnāzijā 
atjaunota sporta zona un 
izstrādāts  vēsturiskās ēkas 
rekonstrukcijas plāns, lai 
skolēnu un pedagogu darba 
telpas kļūtu ērtākas, gaišākas, 
mūsdienīgākas. Daudz šogad 
paveikts arī Cēsu 2. pamatskolā 
kā arī 1. un 3. bērnudārzā.

Gada pēdējā domes 
sēdē apstiprināti projektu 
pieteikumi energoefektivitātes 
uzlabošanai sešās novada 
pirmskolas un vispārējās 
izglītības ēkās. Vēl jāpiebilst, 
ka apstiprināta jauno pedagogu 
līdzfinansējuma programma, 
kas nozīmē, ka pašvaldība 
maksās papildus stipendiju 
topošajiem pedagogiem, 
kuri būs gatavi pēc studijām 
atgriezties un strādāt Cēsu 
novadā. Prieks vērot sadarbību 
un sapratni, kas veidojas starp 
novada izglītības iestādēm. 
Tas nozīmē, ka arī turpmāk 
augsta izglītības kvalitāte, 
tās pieejamība, būs magnēts, 
kas piesaista jaunas ģimenes 
Cēsu novadam. Šogad sekmīgi 
īstenoti gan daudzdzīvokļu, 
gan vienģimeņu mājokļu 
būvniecības projekti. Domāju, 
attīstītāji ir pārliecinājušies, ka 
mājokļi ir pieprasīti un izdevīgi, 
un turpinās darbu, lai ģimenēm 
būtu skaistas un mūsdienīgas 
dzīvesvietas.

Pamats sekmīgai novada 
attīstībai ir sakārtota ceļu 
infrastruktūra. Jau izstrādājot 
nākamā gada budžetu, noteiktu 
finansējuma daļu paredzēsim 
ceļu atjaunošanai. Turpmāk būs 
jāizstrādā detalizēts ielu, ceļu, 
ietvju, veloceliņu būvniecības 
plāns ar konkrētu finansējumu 
ilgākam laika posmam. Esmu 
pārliecināts, ka iedzīvotāji ar 
saviem priekšlikumiem aktīvi 
iesaistīsies šī plāna izstrādē.

Kas mainīsies nākamajā 
gadā? Vērtēsim, kā nodrošināt 
pašvaldības pakalpojumus 
iedzīvotājiem, efektīvāk 
izmantojot esošos resursus. 
Piemēram, visos pagastos 
mums ir labas bibliotēkas, kurās 

strādā zinošas darbinieces, 
kuras bez grūtībām spētu apgūt 
papildus prasmes pieņemt arī 
iedzīvotāju iesniegumus vai 
maksājumus. Tas ļautu ietaupīt 
resursus un novirzīt tos citām 
aktualitātēm pagastos.

Jau nākamajā gadā 
iedzīvotāji pamanīs, ka 
palielinās sociālo pakalpojumu 
klāsts. Apvienojot un 
summējot iepriekšējo novadu 
sociālo dienestu pieredzi 
un piedāvājumu, iegūsim 
kvalitatīvu un daudzveidīgu 
pakalpojumu grozu. Pozitīvas 
izmaiņas būs attiecībā uz 
drošību. Apvienotās novada 
Pašvaldības policijas vadība 
jau veido aptverošu operatīvās 
reaģēšanas sistēmu, lai gādātu 
par sabiedrisko kārtību, 
saistošo noteikumu ievērošanu 
visā novada teritorijā. No 
lielākiem projektiem jāmin 
tā sauktā Neredzīgo kvartāla 
revitalizācijas sākšana 
Cēsīs. Līgatnes papīrfabriku 
iegādājušies nopietni 
investori ar redzējumu un 
resursiem vēsturiskās vietas 
attīstībai. Beidzot jāatrisina 
Lielstraupes pils piederības 
jautājums, lai vispirms jau 
veiktu nepieciešamos celtnes 
glābšanas darbus.

Man kā vadītājam šis bijis 
jauna mēroga apgūšanas gads. 
Iepriekš detaļās zināju par 
plānotajiem darbiem Cēsu 
un Vaives izglītības iestādēs, 
infrastruktūras objektos, 
lokālām sabiedriskām 
aktualitātēm. Taču iedzīvotāji, 
sazvanot vai satiekot 
pašvaldības vadītāju, pilnīgi 
pamatoti grib saņemt skaidru 
atbildi par to, kas viņiem rūp 
arī Līgatnē, Jaunpiebalgā 
vai Stalbē. Tāpēc, ja 
epidemioloģiskā situācija 
būs stabila, vienu darba 
dienu nedēļā veltīšu tam, lai 
tiktos, iepazītos un runātos 
ar novada pagastu, ciematu 
iedzīvotājiem, pašvaldības 
iestāžu darbiniekiem.

Gada nogalē notika Cēsu 
Uzņēmēju forums un Novada 
mākslas balvas pasniegšanas 
ceremonija. Iepriecināja, 
ka uzņēmēji un mākslinieki 
ātri reaģēja uz pārmaiņām, 
paplašināja šo sarīkojumu 
robežas, iesaistot arī kolēģus 
no visa apvienotā novada. 
Uzskatāms piemērs, kā 
apvienošanās mūs bagātina, 
vienlaikus izceļot un saglabājot 
atšķirīgo! 

Tāpēc Ziemassvētkos un 
jaunajā gadā gribu mums 
visiem vēlēt saticību un spēju 
skatīties plašāk! Lai veidojas 
un nostiprinās Cēsu novada 
piederības un identitātes sajūta 
un lepnums, ka mans pagasts, 
pilsēta, ciemats ir svarīga šī 
lieliskā novada sastāvdaļa!
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PAŠVALDĪBĀ

Izdod: Cēsu novada Centrālā administrācija
Raunas iela 4, Cēsis.

Metiens 9 000 eksemplāri

Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz 

“Cēsu Vēstīm” obligāta.

Mūkusalas iela 15a, Rīga.

E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Domes sēdē decembrīPaplašinot mērogu Cēsu novada domes sēdē 2. 
decembrī izskatīti 69 jautājumi. 
Deputāti lēma par pašvaldības 
iestādes Cēsu novada būvvalde 
nolikuma, struktūras un amata 
vienību saraksta apstiprināšanu, 
novada Bāriņtiesas amata 
vienību saraksta un nolikuma 
apstiprināšanu. Apstiprināja 
saistošos noteikumu Nr. 
13 “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Cēsu 
novadā”, saistošos noteikumus 
Nr. 14 “Par palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā”, kā arī 
saistošos noteikumus Nr. 11 
“Par atvieglojumu piemērošanu 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Cēsu novadā” 
precizēto redakciju.

Domes sēdē lēma par 
projektu pieteikumu izstrādi 
un iesniegšanu: “Energo-
efektivitātes paaugstināšana 
Aleksandra Bieziņa Raiskuma 
pamatskolā Raiskumā”, “Ener-
goefektivitātes paaugstināšana 
pašvaldības ēkā Rūpnīcas 8, 
Liepā”, “Energoefektivitātes 
paaugstināšana Jaunpiebalgas 
vidusskolā Priežu ielā 8”, 
“Drabešu Jaunās pamatskolas 
fasādes siltināšana, nodro-
šinot energoefektivitātes 
paaugstināšanu”, “Cēsu 1. 
pamatskolas Gaujas ielā 
17 mācību darbnīcas ēkas 
energoefektivitātes paaugsti-
nāšana”, “Līvu pirmsskolas 
izglītības iestādes “Līvu skola”, 
Krīvos, ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana”, ”Cēsu 
Bērzaines pamatskolas-
attīstības centra, Bērzaines ielā 
34 ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana”.
Domes sēdē apstiprināja 

arī saistošos noteikumus Nr. 
18 “Cēsu novada pašvaldības 
kapsētu darbības un uzturēšanas 
saistošie noteikumi”, Nr. 19 “Par 
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai 
Cēsu novadā”, Nr. 20 “Par Cēsu 
novada teritorijas kopšanu 
un būvju uzturēšanu”, Nr. 21 
“Kārtība, kādā Cēsu novada 
pašvaldība sedz pirmsskolas 
izglītības programmas iz-
maksas privātajai izglītības 
iestādei”, Nr. 22 ”Kārtība, kādā 
Cēsu novada pašvaldība sedz 
licencētās vispārējās izglītības 
programmas izmaksas privātajai 
izglītības iestādei” un Nr. 23 
“Par kārtību, kādā Cēsu novada 
pašvaldība budžetā paredzēto 
līdzekļu ietvaros piešķir 
stipendijas studentiem, kuri 
studē pašvaldības atbalstītās 
izglītības programmās, darbam 
izglītības iestādēs”.

Domes sēdē lēma arī par 
Administratīvās komisijas 
izveidošanu, Medību koordi-
nācijas komisijas izveidošanu, 
Publisko pasākumu komisijas 
izveidošanu un Dzīvojamo 
māju privatizācijas komisijas 
izveidošanu. Sēdes noslēgumā 
deputāti vienojās par Eduarda 
Veidenbauma literārās prēmijas 
piešķiršanu.

Ar pilnu pieņemto 
lēmumu sarakstu un domes 
sēžu ierakstiem iespējams 
iepazīties cesunovads.lv sadaļā 
“Informācija par domes darbu”.

Kā katru gadu Sociālā 
dienesta aicinājumam vairot 
labos darbus atsaucās novada 
uzņēmēji un privātpersonas. 
Īpašs paldies SIA “BENU 
Aptieka Latvija”, SIA “Recro”, 
SIA “Rok un Būvē”, AS “SEB 
banka”, Ievai Rubenei par 
atbalstu daudzfunkcionālā 
sociālo pakalpojumu centra 
izveidē. Paldies ilggadējiem 
Sociālā dienesta atbalstītājiem 
SIA “M.E.LAT-LUX”, Cēsu 
centrālajai aptiekai SIA 
“ZĀLES”, SIA “I.ZUPAS 
ĀRSTU PRAKSE”, AS “Cēsu 
alus” un Līgai Siliņai, kā arī 
paldies vēlamies pateikt SIA 
“Orkla Latvija” un biedrībai 
“Palīdzēsim viens otram” par 
sniegtajiem prieka mirkļiem 
Cēsu novada bērniem un 
ģimenēm.

Arī šogad ar biedrības 
“Be the light” atbalstu Cēsu 

novada vientuļajiem, vienatnē 
dzīvojošiem senioriem tika 
nodrošinātas siltas maltītes, 
sniegts atbalsts krīzē 
nonākušajiem un iepriecināti 
bērni, gan uzsākot skolas gaitas, 
gan gada nogalē ar skaistām 
Ziemassvētku dāvanām.

Šogad ciešāka sadarbība 
Invalīdu habilitācijas dienas 
centram (IHDC) ir izveidojusies 
ar biedrību “Y`S Women 
club Cēsis”, kopīgi svinot 
Lieldienas un Ziemassvētkus. 
Tāpat ciešāka sadarbība 
izveidojusies ar fotogrāfi 
Karīnu Jurciņu, organizējot 
individuālas fotosesijas 
jauniešiem. Ar Karīnas atbalstu 
šī gada nogalē jaunieši saņēma 
īpašas Ziemassvētku dāvanas. 
Paldies par atbalstu sakām 
arī Jurim Jēgeram un Latvijas 
Sarkanā krusta Cēsu komitejai.

Pateicamies par atbalstu 
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VESELĪBA
Būtisks ieguvums veselības aprūpei Vidzemē

Attēlā: Svinīgajā atjaunoto klīnikas telpu atklāšanā piedalījās veselības ministrs Daniels 
Pavļuts (no kreisās), Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Cēsu klīnikas 
Iekšķīgo slimību nodaļas virsārste Silvija Ozoliņa, Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja 
Ingūna Liepa, Vidzemes slimnīcas valdes loceklis Andis Krūmiņš. Foto: Cēsu klīnika.

Lai uzlabotu veselības 
aprūpes pakalpojumu kvalitāti 
un pieejamību Vidzemes 
reģionā, Cēsu klīnikā īstenots 
pēdējo gadu laikā nozīmīgākais 
attīstības projekts, kurā 
investēti kopumā gandrīz 
4,79 miljoni eiro un galvenais 
akcents likts uz ārstniecības 
vidi. Līdz ar uzlabojumu 
veikšanu Cēsu klīnika ir 
kļuvusi skaistāka, modernāka, 
ar mājīgu, ērtu un drošu vidi 
pacientiem un darbiniekiem. 
Tas ir svarīgs ieguvums ne tikai 
Cēsu novada, bet arī Vidzemes 
reģiona iedzīvotājiem kopumā.

Decembrī ar svinīgu 
iekšķīgo slimību nodaļas telpu 
atklāšanu ārstniecības korpusa 
4. stāvā tika atzīmēts projekta 
aktivitāšu noslēgums, kurā 
piedalījās veselības ministrs 
Daniels Pavļuts, Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs, Cēsu klīnikas 
valdes priekšsēdētāja Ingūna 
Liepa, Vidzemes slimnīcas 
valdes loceklis Andis Krūmiņš, 
kā arī galvenie sadarbības 
partneri.

Projekta gaitā atjaunotas 
inženiertehniskās komunikā-
cijas visā ārstniecības korpusā, 
kas bija kritiski novecojušas, 
pilnībā pārbūvēta iekšķīgo 
slimību nodaļa 4. un 5. 
stāvā, uzstādīti divi jauni 
lifti, kā arī iegādāta virkne 
būtisku, modernu medicīnisko 
tehnoloģiju kvalitatīvu 
pakalpojumu sniegšanai Cēsu 
klīnikā un Vidzemes slimnīcā. 
Papildus par Cēsu klīnikas 
līdzekļiem pagrabstāvā 
izbūvētas mūsdienīgas, epi-
demioloģiskām prasībām 
atbilstošas darbinieku ģērbtu-
ves.

Atklājot jaunās telpas, 

veselības ministrs Daniels 
Pavļuts vērsa uzmanību uz 
to, cik būtiski nodrošināt 
kvalitatīvu, mūsdienu prasībām 
un tehnoloģiskajām iespējām 
atbilstošu medicīnisko 
palīdzību visā Latvijas 
teritorijā, īpaši domājot par 
pakalpojumu pieejamību 
mazāk aizsargātajām iedzīvo-
tāju grupām.

Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs 
uzsvēra, ka Cēsu novads 
nospraudis mērķi kļūt par 
izcilu vietu dzīvei, un veselība 
ir viens no dzīves kvalitātes 
galvenajiem rādītājiem: 
“Vesels, aprūpēts cilvēks 
ir Cēsu novada prioritāte. 
Līdz ar to ir svarīgi, ka lielā, 
apvienotā novada centrā varam 
sniegt pieejamu, kvalitatīvu un 

mūsdienīgu veselības aprūpes 
pakalpojumu.”

Komentējot paveikto, Cēsu 
klīnikas valdes priekšsēdētāja 
Ingūna Liepa pauda 
gandarījumu par sasniegto 
rezultātu un pateicību visiem 
projektā iesaistītajiem, kas 
darīja iespējamu veiksmīgu 
projekta norisi tik sarežģītā 
epidemioloģiskā situācijā, 
kad bija jāapvieno vērienīgus 
pārbūves darbus ar ārstniecību: 
“Šis ir nozīmīgs brīdis klīnikas 
attīstībā, kad varam arī vizuāli 
parādīt tās pārmaiņas, kuru 
ieviešanā pēdējo gadu laikā 
ieguldīts daudz darba. Lai 
tuvotos mērķim nodrošināt 
mūsdienīgu diagnostiku un 
ārstēšanu, modernizēti procesi, 
piesaistīti jauni speciālisti, 
iegādātas tehnoloģijas. 

Pārbūves projekts bijis 
lielākais izaicinājums visam 
mūsu kolektīvam, jo tika 
īstenots līdz šim nepiedzīvotas 
krīzes situācijā. Tāpēc no 
sirds pateicamies katram 
darbiniekam par atbildīgu 
ikdienas pienākumu veikšanu, 
arhitektiem, būvniekiem un 
citiem partneriem, kuri mūsu 
ieceres palīdzējuši realizēt tik 
augstā līmenī un plānotajos 
termiņos. Lai ārstniecības 
korpusa pārbūvi varētu pabeigt 
pilnībā, izstrādāts tehniskais 
projekts arī 2. un 3. stāvam. 
Tāpēc darbs pie klīnikas 
modernizācijas būs mūsu 
prioritāte arī nākamajā gadā.”

Projekta “Infrastruktūras 
un medicīnas tehnoloģiju 
atjaunošana Cēsu klīnikā 
un medicīnas tehnoloģiju 

iegāde Vidzemes slimnīcā, 
kvalitatīvu veselības aprūpes 
pakalpojumu nodrošināšanai 
Vidzemē” īstenošana sākās 
2018. gada nogalē, kad Cēsu 
klīnika un Centrālā finanšu 
un līgumu aģentūra parakstīja 
līgumu par Eiropas Savienības 
fonda projekta īstenošanu ar 
attiecināmajām izmaksām

1 394 049,00 eiro apjomā. 
Projektu līdzfinansēja Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds 
(ERAF) 85% apjomā, un 9% 
bija valsts budžeta finansējums. 
Pārējo nepieciešamo summu 
Cēsu klīnika nodrošināja 
no saviem līdzekļiem. 
Kopējās projekta izmaksas ir  
4 787 298,14 EUR.

Ārstniecības korpusa 
pārbūves darbi veikti saskaņā ar 
arhitektu biroja SIA “NAMS” 
izstrādāto būvprojektu. 
Arhitektu stiprā puse ir lielā 
pieredze mūsdienīgu, Eiropas 
standartiem un labajai praksei 
atbilstošu ārstniecības iestāžu 
projektēšana, lai telpas būtu 
funkcionālas, ērtas gan no 
medicīniskā viedokļa, gan 
radītu mājīgu un estētisku vidi 
pacientiem.

Papildus būvdarbiem 
projekta ietvaros iegādātas 
mūsdienīgas medicīnas 
tehnoloģijas, pakāpeniski 
nomainot vecās gan Cēsu 
klīnikā, gan Vidzemes 
slimnīcā. Cēsu klīnikas 
mediķi ikdienas darbā izmanto 
jauno fibrogastroskopu, 
fibrokolonoskopu, ultra-
sonogrāfu, 3D laparoskopisko 
video sistēmu mazinvazīvu 
operāciju veikšanai, operāciju 
galdu, kā arī 2021. gadā 
iegādāto divu detektoru 
digitālā rentgena iekārtu.

Pirms Ziemassvētkiem 
Cēsu klīnika saņēma 
īpašu dāvinājumu, kas dos 
spēku pašiem mazākajiem 
pacientiem – “Drosmes kastes”. 
Ar nelielām rotaļlietām, 
krāsojamām grāmatām 
un spēlēm tās piepildījuši 
Līvu pirmsskolas izglītības 
iestādes, Vecpiebalgas 
vidusskolas un Vecpiebalgas 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Mazputniņš” bērni kopā ar 
saviem vecākiem un citiem 
līdzcilvēkiem.

Drosmes kastes atradīsies 
bērnu slimību nodaļā ar dienas 
stacionāru un neatliekamās 
medicīniskās palīdzības un 
uzņemšanas nodaļā, jo tajās 
mazie pacienti uzturas, kad 
jāsaņem medicīnisko palīdzību 
dažādu saslimšanu vai traumu 
gadījumos. Katru dienu 
bērniem ir jāpiedzīvo dažādas 
procedūras, kurām vajadzīga 
īpaša drosme: “Arī pagājušajā 

gadā bērnu nodaļa saņēma 
dāvinājumu “Drosmes kastēm” 
no Vidzemes VUGD brigādes 
un Cēsu tiesas kolektīva. Mēs 
redzējām, cik priecīgi kļūst 
bērni, saņemot kādu mazu, 
mīļu dāvaniņu. Tad sāpes un 
grūtības piemirstas. Turklāt 
ir Ziemassvētku laiks. Un tā 
ir iespēja piedzīvot svētku 
prieku, arī esot slimnīcā. 
Visnoderīgākās ir nelielas 
rotaļlietas, spēles un puzles, 
krāsojamās grāmatas, ar kurām 
bērni var darboties un īsināt 
laiku, kamēr uzturas stacionārā. 
Pēc tam saņemto lietu bērns 
paņem līdzi uz mājām,” 
skaidro sabiedrisko attiecību 
speciāliste Dace Valnere.

Līvu bērnudārza audzinātāja 
Rudīte Aploka stāsta, ka līdz ar 
mantiņu sagādāšanu audzēkņi 
paplašina savu priekšstatu 
par rūpēm, atbalstot citus 
bērnus, kuri ārstējas un vēlas 
izveseļoties. Tam nepieciešama 

neatlaidība, mērķtiecība un 
drosme. Bērnudārzā tiek 
pārrunāta tēma par palīdzības 
sniegšanu un tās saņemšanu, 
sarežģītu situāciju pārvarēšanu, 
cieņpilnu attieksmi vienam 
pret otru dažādos dzīves brīžos. 
Palīdzot citiem, bērni attīsta 
empātiju un toleranci. 

Arī Vecpiebalgas 
vidusskolas direktora 
vietniece Agita Šulca uzsver, 
ka bērniem ir svarīgi mācīt 
dāvāšanas prieku. Jo tas, ko 
mēs saņemam, ir mūsu rokās, 
bet tas, ko dodam citiem – 
paliek sirdī. Jau pagājušajā 
gadā ziedojumi tika vākti 
un nosūtīti Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcai 
Rīgā. Šogad, domājot par 
dāvināšanas prieka radīšanu, 
apjautuši, ka tuvumā ir Cēsu 
klīnika, kur laiku pa laikam 
nonāk arī kāds no Vecpiebalgas 
bērniņiem: “Turklāt tagad 
esam vienā novadā, tāpēc ar 

vecāku piekrišanu nolēmām 
sarūpēt “Drosmes kasti” 
Cēsu klīnikai”. Vecpiebalgā 
ir arī doktorāts, kur bērniem 

nepieciešams veikt analīzes, 
tāpēc tika nolemts dāvinājumu 
sarūpēt abām iestādēm.

Dāvanas priekam un drosmei

Attēlā: “Drosmes kastes” no Līvu un Vecpiebalgas izglī-
tības iestādēm nogādātas mazajiem pacientiem Cēsu 
klīnikā. Foto: Dace Valnere.



Janvāris
Sākot jauno gadu, apkopota 

Dzimtsarakstu nodaļas 
statistika par iepriekšējo. Cēsīs 
2020. gadā reģistrēts 201 
jaundzimušais un noslēgtas 
203 laulības. Populārākais 
meiteņu vārds – Emīlija, 
puikām – Olivers.

Cēsu 2. pamatskolā atklāta 
jauna atpūtas un mācību 
vieta skolēniem – atvērtā 
bibliotēka –, kā arī labiekārtota 
vide. Ieceres mērķis ir nojaukt 
bibliotēkas sienas un nodrošināt 
to, lai audzēkņiem grāmatas 
būtu pieejamas “pa ceļam” – 
atpūšoties starpbrīžos, pēc 
stundām.

Pēc vairākām bezsniega 
ziemām beidzot balts janvāris. 
Lieliska iespēja mājsēdes 
nogurdinātajiem kārtīgi 
izkustēties svaigā gaisā. 
Cēsnieki steidz baudīt ziemas 
priekus kalnu slēpošanas trasēs, 
kur iepriekš laiks jārezervē. 
Apmeklētāju netrūkst arī “Cēsu 
Olimpiskā centra” distanču 
slēpošanas trasē. 

Savukārt ielu, ceļu un ietvju 
tīrītājiem darba netrūkst. 
Brīžos, kad snieg intensīvi, 
operatīvi izdodas attīrīt 
vien maģistrālās ielas, jo 
pašvaldības ceļu kopgarums ir 
100 kilometri, un vienlaikus 
nodrošināt labu braukšanu 
visos posmos nav iespējams. 
Iedzīvotāji, protams, šķendējas.

Ar izstādi un ugunskuriem 
Vienības laukumā Cēsīs piemin 
30 gadus kopš 1991. gada 
barikāžu notikumiem. To, kuri 
vēlējās pakavēties atmiņās, 
uzzināt ko jaunu par janvāra 
barikādēm, bija daudz. Vairāk 

nekā 10 000 toreizējā Cēsu 
rajona iedzīvotāju piedalījās 
1991. gada barikādēs, aizstāvot 
galvaspilsētas stratēģiski 
svarīgus punktus, galvenokārt 
Ministru Padomi.

Janvāra nogalē 
daudzfunkcionālā sociālo 
pakalpojumu centra “Cēsis” 
jaunbūvei Rīgas ielā 90 svinēja 
spāru svētkus, iezīmējot 
simbolisku brīdi, kad pabeigti 
ēkas pamatkonstrukciju 
būvdarbi.

Februāris
Pieņemts pašvaldības 

budžets 2021. gadam. 
Plānotie izdevumi – 36,567 
miljoni eiro. Budžeta 
prioritātes: izglītības iestāžu 
modernizācija, ceļu, ielu ietvju 
infrastruktūras rekonstrukcija, 
Eiropas savienības 
struktūrfondu līdzfinansētie 
projekti un uzņēmējdarbības 
infrastruktūras attīstība.

Jaunais budžets paredz, ka 
brīvpusdienas saņems ne tikai 
1. – 4. klases skolēni bet arī 
piektklasnieki.

Lai motivētu un palīdzētu 
vēsturisko ēku īpašniekiem 
atjaunot senās ēkas, izsludināts 
konkurss Cēsu novada teritorijā 
esošo kultūras pieminekļu 
saglabāšanai. Konkursa mērķis 
ir atbalstīt un veicināt kultūras 
pieminekļu saglabāšanu, 
restaurāciju sabiedrības 
interesēs un uzlabot Cēsu 
novada iedzīvotāju dzīves 
vides kvalitāti. Pašvaldības 
līdzfinansējums 37 000 eiro.

Marts
Martā ģimenes ārsti 

un ārstniecības iestādes 
pakāpeniski, ņemot vērā 
pieejamo Covid-19 vakcīnu 
apjomu, sāka vakcinēt 
iedzīvotājus ar hroniskām 
saslimšanām.

Cēsīs, bijušā veikala 
“Supernetto” telpās, iekārtots 

viens no diviem Vidzemes 
lielajiem vakcinācijas 
centriem. Tā izveidē 
aktīvi iesaistās arī novada 
pašvaldība, gādājot norādes, 
galdus, krēslus, dzeramā 
ūdens aparātus arī telpaugus. 

Turklāt īstenā bezatkritumu 
pilsētas garā veikala telpās 
palikušos produktu plauktus 
veiksmīgi izdevies pārvērst 
par vakcinācijas punktu 
aizslietņiem.

Marta nogalē novada 
skolās mācības klātienē atsāka 
pirmo četru klašu audzēkņi. 
Saslimstības rādītāji Cēsu 
un arī apkārtējos novados 
pakāpeniski stabilizējas, 
un skolās paveikts viss 
nepieciešamais, lai mācību 
apstākļi mazākajiem būtu 
droši. 

Domes priekšsēdētājs rīkoja 
tiešsaistes tikšanos ar ārzemēs 
dzīvojošajiem cēsniekiem. 
Pārstāvniecība bija ļoti plaša, 
aptverot lielu daļu Eiropas. 
Pieslēdzās gan studējošie 
jaunieši, kurus interesēja, kas 
notiek viņu dzimtajā pilsētā, un 
bija arī ģimenes, kurās nopietni 
apsver iespēju atgriezties. 

Divām novadniecēm, Olgai 
Haukai un Nellijai Kimerālei, 

martā apritēja 100 gadi. Abas 
gaviļnieces cienījamo jubileju 
sagaidīja možā noskaņojumā. 

Jau septīto gadu pēc kārtas 
AS “Cēsu alus” atzīts par 
labāko darba devēju Vidzemē. 
Ikgadējā aptaujā, ko rīko 
personāla atlases uzņēmums 
“CV-Online Latvia”, “Cēsu 
alus” ierindots arī visā valstī 
labāko darba devēju galvgalī. 

Aprīlis
Liela interese par zemes 

gabaliem jaunizveidotajā 
Cēsu industriālajā parkā. 
Pēc piedāvājuma atvēršanas 
izsolīti vai rezervēti, gandrīz 
visi. Drosmīgus biznesa 
projektus plāno īstenot gan 
vietējie, gan Valkas, Siguldas, 
Jaunpiebalgas ražotāji, kuri 
saskatījuši labas attīstības 
iespējas Cēsīs.

Vēl vienai cēsniecei ļoti 
cienījama jubileja. Aprīlī 100. 
gadskārtu svinēja Aina Bicāne.

Cēsu ielās savlaicīgi sākta 
ziemā kaisītās grants slaucīšana 
un savākšana. Pēc speciālistu 
aplēsēm savākts iespaidīgs 
apjoms – ap 500 m3 saslauku.

Domes deputāti amatā 
apstiprinājuši jauno 
pašvaldības aģentūras 
“Sociālais dienests” direktoru 
Aināru Judeiku, kurš iepriekš 
strādāja par Burtnieku novada 

Sociālā dienesta vadītāju.
Jaunveidojamā Cēsu 

novada domju priekšsēdētāji 
apliecināja atbalstu Eiropas 
kultūras galvaspilsētas 
2027. gada Cēsu pieteikuma 
gatavošanā un kopīgu 
notikumu rīkošanā. Viduslaiku 
pils zvaigžņotajā Mestra zālē 
svinīgo manifestu parakstīja 
Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, 

Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu 
un Vecpiebalgas pašvaldību 
vadītāji.

Maijs
Vaives pagastā pabeigti 

labiekārtošanas darbi 
Kaķupītes dabas takā, padarot 
to par tūrisma objektu, kas 
skatāms jebkurā gadalaikā. 
Pēc vēsturiskās Kaķupītes 
caurtekas pārbūves Kaķukroga 
apkārtnē bija vērojams 
lielāks apmeklētāju skaits. 

Lai veicinātu brīvā laika 
pavadīšanu dabā, īstenots 
projekts par literārās Kaķupītes 
dabas takas izveidi. Tas 
veicina sabiedrības izpratni 
par dabiskajām meža ainavām, 

biotopu saglabāšanu un 
atbilstošas ievirzes daiļdarbu 
lasīšanu.

Svinot Starptautisko 
Ģimenes dienu, maija vidū 
Cēsīs notika ģimeņu pārgājieni 
un saliedējoša aktivitāte “Ko 
par mani nezini?”. Pārgājiena 
laikā deviņos pieturas punktos 
ģimenēm bija jāizpilda 
vienkārši un interesanti 
uzdevumi, jāpiedalās spēlēs, 
kas rosināja uzzināt kaut 
ko jaunu par sevi un citiem 
ģimenes locekļiem, kā arī 
aktīvi izkustēties un pavadīt 
laiku kopā. 

Jūnijs
Pašvaldību vēlēšanās 5. 

jūnijā apvienotā Cēsu novada 
domē ievēlēti 19 deputāti, kuri 
pārstāv visus bijušos novadus. 

Sēru dienā, 14. jūnijā, 
apritēja 80 gadi kopš PSRS 
rīkotajām masu deportācijām 
okupētajā Latvijā. Pieminot 
upurus, visā valstī vienlaikus 
nolasīti visu 15 000 deportēto 
Latvijas iedzīvotāju vārdi. Pie 
Amatas stacijas atklāta jauna 
piemiņas vieta izsūtītajiem 
Cēsu un Alūksnes apriņķu 
iedzīvotājiem.

Godinot Latvijas brīvības 
cīnītāju varonību un Cēsu 
kauju 102. gadadienu, 22. 
jūnijā novadā norisinājās 
gan piemiņas, gan izzinoši 

pasākumi. Uzvaras dienas 
norises, kā ierasts, sākās 
ar ziedu nolikšanu varoņu 
piemiņas vietās Cēsīs, Stalbē, 
Liepā, Veselavā. Tajā piedalījās 
arī Igaunijas vēstnieks Latvijā 
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GADA ATSKATS
2021. gada notikumu atskats

Ar izstādi un ugunskuriem Vienības laukumā Cēsīs piemin 
30 gadus kopš 1991. gada barikāžu notikumiem.

Martā sākās masveida iedzīvotāju vakcinācija. Bijušā veika-
la “Supernetto” telpās bija iekārtots vakcinācijas punkts.

Literārā Kaķupītes dabas taka veicina sabiedrības izpratni 
par meža ainavām un biotopu saglabāšanu.

Jaunizveidotajā industriālā parka teritorijā piedāvātie ze-
mes gabali uzņēmējdarbības attīstībai atri vien tika izsolīti.
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Arti Hilpus.

Cēsu Eiropas kultūras 
galvaspilsētas (EKG) darba 
grupas pārstāvji iesniedza 
pieteikumu Kultūras ministrijā, 
lai kandidētu uz EKG 2027 
titulu. Pieteikuma galvenā 
koncepcija ir XXII gadsimts. 
Cēsis bija pirmā Latvijas 
pašvaldība, kas pieņēma 
lēmumu kandidēt uz EKG.

Laika apstākļi vasaras 
sākumā pārsteidzoši. 
Piedzīvots tropisks karstums 
un arī tropiskas lietavas. Lietus 
ūdens kanalizācijas sistēma 
pilsētā nespēj novadīt tik 
lielu ūdens apjomu. Vietām 
applūda ielas, ēkas, teritorijas. 
Nodarīti materiālie zaudējumi 
uzņēmumiem.

“Kaķukrogā” norisinājās 
Vaives pagasta svētki. Šogad tie 
bija vasaras saulgriežu maģijas 
zīmē. Svētku tirdziņā liels 
pieprasījums pēc mājražotāju 
un amatnieku radītā no dabā 
atrodamām izejvielām un pašu 
izaudzētā. 

Cēsu pils par atbildīgi, 
profesionāli un kvalitatīvi 
veiktiem saglabāšanas darbiem 
saņēmusi prestižo “Europa 
Nostra” žūrijas atzinību. 
“Europa Nostra” konkursā ik 
gadu tiek izcelti un godināti 
Eiropas mērogā ievērojamākie 
sasniegumi kultūras mantojuma 
jomā.

Pēc ziemas un pavasara 
mājsēdes, pilsētas ielas 
kļuvušas dzīvākas. Atvērti 
krodziņi, aktīvi ir vietējie 
ceļotāji, sāk parādīties arī 
ārzemju tūristu grupas.

Jūlijs
2021. gada 1. jūlijā, 

darbu sākot jauno novadu 
domēm, stājas spēkā Latvijas 
Administratīvi teritoriālā 
reforma. Tās rezultātā jaunajā 
Cēsu novadā tiek apvienoti 
līdzšinējie Amatas, Cēsu, 
Jaunpiebalgas, Līgatnes, 
Pārgaujas, Priekuļu un 
Vecpiebalgas novadi. Jaunā 
novada 2668,13 km2 lielajā 
teritorijā apvienoti teju 45 000 
iedzīvotāji. 

Pirmajā jaunā 2021. gada 
sasaukuma apvienotā Cēsu 
novada domes sēdē par domes 
priekšsēdētāju ievēlēts Jānis 
Rozenbergs. Par priekšsēdētāja 
vietniekiem ievēlēti Ainārs 

Šteins un Atis Egliņš-Eglītis.
Cēsu pilsētas svētkos AS 

“Cēsu alus” un Cēsu novada 
pašvaldība pasniedza ikgadējo 
apbalvojumu “Cēsnieks”. Par 
titula ieguvēju kļūst Uldis 
Skroders, Sv. Jāņa baznīcas 
apgaismojuma projekta autors.

Jūlija nogalē durvis 
pacientiem vēra Cēsu klīnikas 
Iekšķīgo slimību nodaļa 
modernizētās un pilnībā 
pārbūvētās telpās ārstniecības 
korpusa 5. stāvā. Nodaļā 
izveidotas vienvietīgas un 
trīsvietīgas palātas. Katrā 
palātā ir savs sanitārais mezgls, 
trīsvietīgajās – arī dušas telpa. 

Cīrulīšos sākti Kosmosa 
izziņas centra ēkas būvniecības 
darbi. Jaunbūve būs moderna 
trīsstāvu ēka ar zemu enerģijas 
patēriņu. Zinātnes centra 
ekspozīcija ietvers plašu dabas 
un inženierzinātņu klāstu – 
fizika, ķīmija, bioloģija, 
materiālzinātnes, elektronika, 
IT, mehatronika, medicīna, 
enerģētika.

Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejam piešķirts reģionāla 
muzeja statuss. Tik augstu 
novērtējumu valstī guvuši 
vien trīs muzeji – Tukuma, 
Ventspils un nu arī Cēsu. Tas 
nozīmē, ka mūsu vēsturnieki 
un speciālisti sniegs metodisko 
atbalstu krājuma, pētniecības 
un komunikācijas jomā saviem 
Vidzemes kolēģiem un kultūras 

mantojuma institūcijām. 
Reģionāla muzeja statuss ir arī 
uzticības un augsta profesionālā 
līmeņa apliecinājums, kas 
rada plašākas finansējuma 
saņemšanas iespējas, startējot 

valsts un starptautiskos 
kultūrvēsturiskos projektos. 

Augusts
Augusta nogalē, klātesot 

Cēsu novada vadībai, 
labklājības ministram Gatim 
Eglītim un apvienotā Cēsu 
novada sociālo dienestu un 
bāriņtiesu vadītājiem, Rīgas 
ielā 90 svinīgi ekspluatācijā 
nodots jaunais sociālo 
pakalpojumu centrs “Pērle”. 
Sociālo pakalpojumu centrā 
paredzēti vairāki darbības 
virzieni: dienas aprūpe 
pilngadīgām personām ar 
garīga rakstura traucējumiem; 
specializētās darbnīcas 
pilngadīgām personām ar 
garīga rakstura traucējumiem 
ar iespēju nākotnē iekļauties 
darba tirgū; dienas aprūpe 
un rehabilitācija bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem; 
“Atelpas brīdis” – īslaicīgas 

sociālās aprūpes pakalpojums. 
Ēkas, kuras platība ir 720,50 
m2, būvniecība noritēja 
nepilnus 14 mēnešus.

Svinīgā ceremonijā 
Rīgas pilī Valsts prezidents 
Egils Levits pasniedza Triju 
Zvaigžņu ordeņus diviem 
izciliem cēsniekiem – Elīnai 
Kalniņai un Pēterim Ozolam.

Augusta nogalē Cēsīs 
norisinājās Latvijas veterānu 
sporta spēles, kas pulcēja 105 
komandas un ap pustūkstoti 
dalībnieku. Sacensības 
norisinājās sešos sporta veidos, 
no kuriem piecos piedalījās arī 
Cēsu novada sportisti, izcīnot 
godalgas. 

Tuvojoties mācību gada 
sākumam, sākusies skolēnu 
testēšana. Mācībās klātienē 
drīkst piedalīties tikai skolēni ar 
vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu vai negatīvu 
Covid-19 testa rezultātu.

Septembris
Atbilstoši tradīcijai, 

sākot jauno mācību gadu, 
1. septembrī pašvaldības 
naudas balvas par izciliem 
sasniegumiem mācībās saņēma 
labākie Cēsu skolu audzēkņi.

Apvienotajā Cēsu novadā 
nu ir 38 mācību iestādes, 
un septembrī tajās mācības 
sākuši vairāk nekā 7000 
skolēnu. Par zināšanu apguvi 
gādā ap tūkstotis skolotāju. 
Daļa strādā nepilnu slodzi vai 

apvieno darbu vairākās skolās. 
Audzēkņu skaits, salīdzinot ar 
pagājušā gada 1. septembri, 
audzis, tostarp – arī pirmskolas 
izglītības iestādēs.

Novada lielākajā 
profesionālās ievirzes izglītības 
iestādē, Vidzemes tehnoloģiju 
un dizaina tehnikumā, mācības 
sāka vairāk nekā 300 pirmā 
kursa audzēkņi, bet kopumā 
izglītojamo skaits tehnikumā 
tuvojas deviņiem simtiem. 
Vislielākā interese jauniešiem 
ir par programmēšanas tehniķu 
un automehāniķu programmu 
apgūšanu. Tradicionāli stabila 
interese ir par lauksaimniecības 
mehanizācijas tehniķu un 
pavāru profesijām. Mācību 
gada sākumā atklāta tehnikuma 
jaunā dienesta viesnīca, 
kas uzcelta Valmieras ielā 
blakus mācību un ražošanas 
korpusiem. Tajā ērtās, 
mūsdienīgi iekārtotās istabiņās 

var dzīvot 128 jaunieši. Ēkā ir 
arī atpūtas telpas un 3D printeru 
klase, līdz ar to izveidots 
vienots mācību, praktisko 
darbu un viesnīcas komplekss, 
kur audzēkņiem nodrošināts 
viss nepieciešamais nākotnes 
profesijas apguvei. 

Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Ziedoņa zālē 
Draudzīgā Aicinājuma 
fonds pasniedza balvas par 
sasniegumiem 2020. gada 
centralizētajos eksāmenos. 
Pilsētu ģimnāziju grupā 
Cēsu Valsts ģimnāzijai pirmā 
vieta kopvērtējumā, kā arī 
pirmās vietas nominācijās – 

matemātika, latviešu valoda un 
literatūra. 

Īpaši sasauktā Cēsu 
novada domes ārkārtas sēdē 

vienbalsīgi par pašvaldības 
izpilddirektoru  apstiprināts 
Kaspars Auziņš. Deputāti 
uzklausīja izpilddirektora 
amata kandidātu, kurš 
iepazīstināja ar savu 
redzējumu pašvaldības procesu 
organizēšanā, personāla 
vadībā, stratēģiskajā attīstībā. 
Par K. Auziņa apstiprināšanu 
vienbalsīgi balsoja visi domes 
sēdē esošie 17 deputāti. Jaunais 
izpilddirektors uzsvēra, ka 
centīsies veicināt vienotu 
izpratni par iestādes mērķiem 
un stiprināt organizatorisko 
kultūru, komandas saliedētību 
un lojalitāti.

Septembra nogalē Amatas 
apvienībā sākās pašvaldības 
vadības tikšanās cikls ar 
apvienotā novada ciematu 
iedzīvotājiem. Interese 
un aktivitāte ir liela, jo 
iedzīvotājiem ir svarīgi uzdot 
viņiem būtiskus jautājums, 
saņemt tūlītējas atbildes, 
skaidrojumus. 

Septembrī sākti seguma 
atjaunošanas darbi Ata 
Kronvalda ielas posmā no 
Piebalgas ielas līdz Vaives 
ielai. Rekonstruējot brauktuvi, 
tika nofrēzēts iepriekšējais 
segums un ieklāts jauns asfalts, 
bet ietvei izbūvēts bruģakmens 
segums.

Oktobris
Cēsu Pilsētas vidusskolā 

oktobris sākas ar priecīgu 
un ļoti gaidītu notikumu – 
atklāta jaunā skolas piebūve. 
Audzēkņu skaita ziņā novadā 
lielākajā mācību iestādē ar 
pilnu mācību ciklu, sākot 
no pirmskolas grupiņām 
mazuļiem un noslēdzot 
ar vakara un neklātienes 
izglītības programmām jau 
pieaugušiem cilvēkiem, telpu 
trūkums ievērojami apgrūtināja 
darbu gan pedagogiem, gan 
audzēkņiem. Piebūvei plašs 
pielietojums – pirmajā stāvā ir 
trīs multifunkcionālas mācību 
klases ar transformējamām 
sienām. Tās savienojot, var 
izveidot sarīkojumu zāli, kas 
skolā līdz šim nebija. Otrajā 
stāvā ir lasītava, latviešu 
valodas kabinets.

Spēcīgs Covid-19 infekcijas 
uzliesmojums, augsti 
saslimstības rādītāji arī Cēsu 
novadā. Valstī ieviest  stingri 

Ikgadējo apbalvojumu 
“Cēsnieks” šogad saņēma 
Uldis Skroders par Sv. Jāņa 
baznīcas apgaismojuma 
projekta izstrādi.

Vasaras izskaņā ekspluatācijā nodots sociālo pakalpojumu 
centrs “Pērle”.

Rudenī durvis vēra Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūve, kas 
bija ilgi gaidīts notikums audzēkņu skaita ziņā lielākajā 
skolā novadā.

1. jūlijā notika pirmā jaunā sasaukuma apvienotā Cēsu no-
vada domes sēde. Par domes priekšsēdētāju tajā ievēlēja 
Jāni Rozenbergu.
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ierobežojumi. Kur iespējams, 
darbs norit attālināti, slēgta 
virkne veikalu un pakalpojumu, 
skolās pagarināts brīvlaiks, 
noteikta komandantstunda. 
Cēsu klīnikā atvērta Covid-19 
nodaļa, kas izvietota 
izremontētajās iekšķīgo 
slimību nodaļas telpās. 

Jaunās norādes zīmes – 
Cēsu novads – uzstādītas uz 
apvienotā novada robežām. 
Zīmes izvietotas gan pie 
starppilsētu šosejām, gan 
vietējas nozīmes ceļiem. 
Kopumā izgatavotas 32 zīmes.

Noslēgušies arheoloģiskie 
izrakumi Pils ielā Cēsu 
vecpilsētā. Tie notika ar 
plašu ieinteresētu cēsnieku 
līdzdalību. Profesionālu 
arheologu vadībā strādāja 60 
brīvprātīgie, kas centimetru pa 
centimetram atsedza bagātos 
vecpilsētas kultūrslāņus. 
Vienā no izrakumu laukumiem 
atklāts akmens pavards, kas 
visdrīzāk te jau bijis laikā, 
kad Cēsis vēl nebija dibinātas. 
Lielā skaitā atrastas keramikas 
lauskas, kaula izstrādājumi, kā 

arī dažādu gadsimtu nauda.
Cēsniekiem un pilsētas 

viesiem pieejams jauns 
bezmaksas audiogids 
“Cēsu Pils parka stāsti”, 
kas iepazīstinās klausītājus 
ar stāstiem, leģendām un 
personībām, kas veidojušas 
parku tādu, kādu to redzam 
šodien.

Novembris
Lai atstātu vēstījumu 

nākamajām paaudzēm, 
Kosmosa izziņas centra 
būvobjektā svinīgi ierakta 
laika kapsula. Īpašās kosmosa 
raķetes formas kapsulas 
vēstījums novēlēja cēsniekiem 
atraisīt zinātkāri, paplašināt 
redzesloku un izglītoties, lai 
pirmais latvietis izplatījumā 
būtu tieši cēsnieks.

AS “Siguldas būvmeistars” 
Saules un Vilku ielas stūrī 
pabeiguši otru daudzdzīvokļu 
īres dzīvokļu namu blakus 
jau pērn novembrī nodotajai 
jaunceltnei. Ņemot vērā īrnieku 
vēlmes izbūvēti tikai trīsistabu 
dzīvokļi platībās virs 70 m2. 
Kopumā četros stāvos izvietoti 
16 dzīvokļi.

Tradicionāli valsts 
svētku mēnesī pateicības 
un atzinības saņēma Cēsu 
novada pašvaldības iestāžu 
labākie darbinieki. Augstāko 
apbalvojumu – atzinību 
un piespraudi “Sudraba 
bruņinieks” – saņēma 
pašvaldības Izglītības pārvaldes 
vadītāja Lolita Kokina.

Novembra nogalē 
norisinājās tradicionālais Cēsu 
novada uzņēmēju forums. 

Pēc administratīvi teritoriālās 
reformas Cēsu novads kļuvis 
plašāks, aptverot daudz lielāku 
uzņēmēju loku.

Decembris
Cēsu klīnikā īstenots pēdējo 

gadu laikā nozīmīgākais 
attīstības projekts, kurā 
investēti kopumā gandrīz 
4,79 miljoni eiro un galvenais 
akcents likts uz ārstniecības 
vidi. Līdz ar uzlabojumu 
veikšanu Cēsu klīnika kļuvusi 
skaistāka, modernāka, ar 
mājīgu, ērtu un drošu vidi 
pacientiem un darbiniekiem. 
Tas ir svarīgs ieguvums ne tikai 
Cēsu novada, bet arī Vidzemes 
reģiona iedzīvotājiem kopumā.

Izstāžu namā notika 
vizuālās mākslas konkursa 
izstādes “Cēsu novada mākslas 
balva” laureātu apbalvošanas 
pasākums. Zelta balvu ieguva 
stikla mākslinieks Eero Rass, 
Sudraba balvas – keramiķe 
Elza Timermane un koktēlnieks 

Vilnis Kļaviņš.
Skatītāju simpātijas balvu 

ieguva mākslinieks Kristaps 
Priede.

Cēsu novada pašvaldība 
biedrībai “Rūpju bērns” 
svinīgi nodevusi jaunuzceltā 
daudzfunkcionālā sociālo 
pakalpojumu centra “Pērle” 
atslēgas sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu sākšanai.

Gada nogalē ievēlēti 
Jauniešu domes prezidents 
un viņa vietnieks. Atbildīgais 
pienākums uzticēts Vidzemes 
Tehnoloģiju un Dizaina 
tehnikuma 3. kursa audzēknim 
Kristeram Jurciņam un 
vietniecei Cēsu Valsts 
ģimnāzijas 8. klases skolniecei 
Ancei Vanagai.

Savukārt Jaungada naktī, 
mirkli pēc gadumijas, Cēsu 
novadnieki tiek aicināti ieslēgt 
ReTV kanālu vai Cēsu novada 
Facebook profilu īpašam 
pārsteigumam, sagaidot 2022. 
gadu.

Šogad divas Cēsu Valsts 
ģimnāzijas (CVĢ) komandas, 
“Trīs Musketieri” (Madara 
Vildere, Amēlija Čeiča un 
Katrīna Anna Pelša) un “79th 
element” (Ralfs Trofimovs, 
Šarlote Luīze Odziņa, Līga 
Lapsiņa un Betija Anna 
Skrastiņa), pieteica savu dalību 
konkursā Samsung “Solve for 
Tomorrow”, lai, izmantojot 
tehnoloģijas, radītu veselīgu 
balansu starp tiešsaistes un 
bezsaistes dzīvi.

Madara Vildere, Amēlija 
Čeiča un Katrīna Anna Pelša 
izcīnīja iespēju pārstāvēt 
Latviju konkursa Baltijas 
valstu finālā, kurā sacentīsies 
ar citu valstu labākajām 
komandām. CVĢ komandu 
skolotāja - konsultante Ieva 
Lapsiņa.

Komanda “Trīs Musketieri” 
pirmajā kārtā izstrādāja ideju 
par mobilo ierīču aplikāciju 
ģimenēm, ar kuras palīdzību 
varētu labāk iepazīt dažādus 
Latvijas apskates objektus. 
Apmeklējot apskates vietu un 

izpildot attiecīgo uzdevumu, 
var iegūt punktus. Punkti 
tiek krāti un apmainīti pret 
atlaižu kodiem vietējās 
ēdināšanas iestādēs un mazajos 
uzņēmumos.

Komanda “79th element” 
strādāja pie idejas, kā risināt 
jauniešu mācīšanās problēmas. 
Viņi izstrādāja lietotni  
eruditio.lv, kurā skolēns varētu 
apmācīt citu skolēnu, kuram 
ir problēmas vai nepieciešama 
palīdzība mācībās, un 
skolēniem būtu iespēja arī 
plānot savu dienu.

Abas komandas iekļuva 
konkursa otrajā kārtā, kurā 
varēja piedalīties 25 komandas 
no visas Latvijas.

Otrajā kārtā komandas 
piedalījās meistarklasē, 
apguva dizaina domāšanas 
pamatprincipus un kopā ar 
zinošiem ekspertiem attīstīja 
savas idejas, izveidojot lietotņu 
prototipus.

Konkurss vienlaicīgi 
norisinās visās trīs Baltijas 
valstīs.

Ģimnāzisti rod veselīgu 
balansu

2021. gada notikumu atskats

Precīzi noteiktajā termiņā “Siguldas būvmeistars” topo-
šajiem ēkas iemītniekiem nodeva jaunās daudzdzīvokļu 
mājas atslēgas.

Cēsu uzņēmēju forumā nominācijā “Cēsu novada pārstei-
gums 2021” balvu saņēma SIA “Terra Opemele” par zīmolu 
“APLUSB.DESIGN”.

Jaunieši uzņem servi
Gada nogalē ievēlēts jaunais 

Jauniešu domes prezidents un 
viņa vietniece.

Savu kandidatūru prezidenta 
amatam izvirzīja divi jaunieši, 
kuri debatēs prezentēja sevi, 
savu viedokli un vīziju par 
nākotnes Cēsu Jauniešu domes 
darbu, un pat meta kūleņus. 
Klātienes pasākums norisinājās 
“zaļajā režīmā”, bet tika 
nodrošināta iespēja piedalīties 
arī tiešsaistē.

Pēc debatēm, atbildēm uz 
jautājumiem un balsojuma gan 
klātienē, gan tiešsaistē, par Cēsu 
Jauniešu domes prezidentu tika 
ievēlēts Vidzemes Tehnoloģiju 
un Dizaina tehnikuma 3. kursa 
audzēknis Kristers Jurciņš. 
Jaunietis darbošanos komandā 
salīdzināja ar volejbola spēli: 
“Uzņemot servi, spēlētāji saka 
“es”, tādejādi saviem komandas 
biedriem darot zināmu, ka 
bumba tiks uzņemta. Ja 
spēlētājs neko nesaka, citi 
komandas biedri skatās uz 
bumbu, gaida cits uz citu vai 
arī, domājot, ka serve jāuzņem 
tieši viņam, saskrienas. Bumba 

nokrīt zemē, un tiek zaudēts 
punkts. Vēlos darboties tā, 
lai Cēsu Jauniešu domē un 
tās komandā bumba nekad 
nenokrīt un punkti netiek 
zaudēti.”

Par Jauniešu domes 
prezidenta vietnieci pēc 
balsojuma kļuva Cēsu Valsts 
ģimnāzijas 8. klases skolniece 
Ance Vanaga, kura jau trīs 
gadus darbojusies Cēsu 

Jauniešu domes komandā. 
Ance atzīst, ka Jauniešu dome 
mainījusi viņas uzskatus un 
devusi pieredzi pasākumu 
organizēšanā.

Abi jaunieši debatēs 
pierādīja to, ka viens otru 
neuztver kā konkurenti, bet gan 
ir gatavi darboties kopīgi, lai 
sasniegtu izvirzītos mērķus un 
veidotu aktīvu un daudzveidīgu 
dzīvi Cēsu jauniešiem.

Attēlā: Jauniešu domi vadīs Kristers Jurciņš un Ance  
Vanaga.
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Decembra sākumā pieņemti 
vairāki domes lēmumi, kas 
apvienotajā Cēsu novadā vairos 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti, 
līdzsvaros pakalpojumu 
pieejamību, kā arī nodrošinās 
vienlīdzīgu sociālo un 
izglītības atbalstu ikvienam 
novada iedzīvotājam.

Cēsu novada dome 
pieņēma vairākus lēmumus, 
kas skar izglītības, sociālās, 
mājokļu, kapsētu un teritoriju 
apsaimniekošanas un citas 
jomas. Pieņemtie saistošie 
noteikumi paredz vienlīdzīgu 
attieksmi pret katru apvienotā 
Cēsu novada iedzīvotāju – 
gan iespēju saņemt lielākus 
pabalstus un atbalstu, gan arī 
uzliek pienākumu kopt sev 
piederošu teritoriju un būvi.

“Jaunie saistošie noteikumi 
paredz lielāku atbalstu 
iedzīvotājiem sociālajā jomā, 
izglītībā un dzīves telpas 
sakārtošanā. Šie ir pirmie 
soļi, ko sper Cēsu novada 
dome, lai atbalstītu ikvienu 
iedzīvotāju, kā arī finansētu 
jaunas idejas un iniciatīvas. 
Jāpiemin, ka, veidojot 2022. 
gada budžetu, tiek paredzēts 
lielāks finansējums aktivitāšu 
ieviešanai – īpaši sociālajā 
jomā,” min Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs.

Būtiskākā izmaiņa izglītības 
jomā ir, ka pašvaldība 
līdzfinansēs bērnu izglītību 
privātajās izglītības iestādēs 
visa novada robežās. Dzīves 
telpas labiekārtošanai paredzēts 
atbalsts daudzdzīvokļu 
māju energoefektivitātes 
paaugstināšanai un 
daudzdzīvokļu māju 
Iekšpagalmu sakārtošanai.

Sociālajā jomā izlīdzināts un 
papildināts pakalpojumu grozs 
dažādām iedzīvotāju grupām, 
paredzot lielāku finansējumu 
2022. gada budžetā. Piemēram, 
finansējums būs lielāks 
sociālajai rehabilitācijai 
bērniem, ilgstošai sociālajai 
aprūpei, aprūpei personām 
ar smagiem funkcionālajiem 
traucējumiem u.t.t.

Tāpat arī sporta aktivitāšu 
un sporta biedrībām definēti 
vienādi atbalsta instrumenti 
visā novadā.

Atbalstoša
un 
vienlīdzīga 
attieksme
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MĀKSLA, KULTŪRA, SPORTS
Novērtēts novada mākslinieku veikums

Pirms Ziemassvētkiem 
Cēsu Izstāžu namā notika 
vizuālās mākslas konkursa 
izstādes “Cēsu novada mākslas 
balva” laureātu apbalvošanas 
pasākums.

Konkursa labāko darbu 
autori saņēma prēmijas no 
novada pašvaldības izveidota 
finansiālā fonda. Piešķirtas 
viena zelta, divas sudraba un 
viena skatītāju balva.

Atklājot apbalvošanas 
ceremoniju, Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs pateicās 

ilggadējai Izstāžu nama 
vadītājai Natai Livonskai, 
kur pērn iedibināja šo lielisko 
tradīciju. Viņš arī akcentēja, 
ka šogad Gada mākslas 
balvas izstādē bija iespēja 
piedalīties māksliniekiem no 
visa apvienotā novada, līdz 
ar to ieviešot lielāku krāsu un 
izteiksmes veidu dažādību.

Izstādes-konkursa “Cēsu 
novada mākslas balva” Zelta 
balvu ieguva stikla mākslinieks 
Eero Rass. Viņš pastāstīja, ka 
darbu ar Ziemassvētku laikam 
atbilstošu nosaukumu Love, 

sācis veidot pasen, un izstāde 
bija labs stimuls to pabeigt. 
Eero ierosināja turpmāk 
konkursiem noteikt tēmu, kas 
māksliniekiem dotu ievirzi. 
Tūdaļ arī dzima ideja, ka 
nākamā gada konkursa tēmu 
piedāvās zelta balvas ieguvējs.

Sudraba balvas šogad 
saņēma – keramiķe Elza 
Timermane un koktēlnieks 
Vilnis Kļaviņš. Izstādes 
darbības laikā apmeklētāji bija 
aicināti balsot par savu mīļāko 
darbu. Skatītāju simpātijas 
balvu ieguva mākslinieks 

Kristaps Priede.
Ievērojot valstī noteiktos 

ierobežojumus, apbalvošana 
notika šaurā lokā. Darbus 
vērtēja profesionāla žūrija – 
Latvijas Mākslas Akadēmijas 
profesors, gleznotājs un 
mākslas pedagogs Kaspars 
Zariņš, Latvijas Mākslas 
Akadēmijas profesors 
Juris Petraškevičs, mākslas 
zinātniece Baiba Eglīte un 
Cēsu Izstāžu nama vadītāja 
Larisa Kaimiņa.

Konkursam savus darbus 
iesniedza 26 mākslinieki, kuri 
savā darbībā saistīti ar Cēsīm un 
novadu. Žūrijas vērtēšanai bija 
nodoti 40 mākslas darbi, kas 
radīti 2020./2021. gadā. Izstādē 
piedalījās spilgti glezniecības 
autori: Ritums Ivanovs, Signe 
Vanadziņa, Elīza Vanadziņa, 
Kristaps Priede, Kristīne 
Rozenberga, Emma Rass, Ivars 
Aizkalns, Juris Bindemanis, 
Ināra Brence, Jānis Galdiņš, 
Alise Ķīnasta, Anna More, Inga 
Miezīte, Ligija Vroņevska, 

keramiķi: Elza Timermane, 
Inese Ezertēva, Ingūna Briede, 
Christopher Flach, Ilma 
Strazdiņa, stikla mākslinieks 
Eero Rass, tekstilmāksliniece 
Dzintra Vilks, tēlnieks 
Matiass Jansons, koktēlnieks 
Vilnis Kļaviņš, fotogrāfijas 
māksliniece Liene Biezā, 
“Light Art” mākslinieki Ērika 
Māldere un Aigars Lenkevičs. 

Darbi pārstāvēja dažādus 
vizuālās mākslas žanrus: 
glezniecību, grafiku, tēlniecību, 
keramikas, porcelāna, stikla 
mākslu un citas tehnikas.

Informācijai: 2020. 
gadā iedibināta gadskārtēja 
tradīcija – vizuālās mākslas 
konkursa izstāde Cēsu 
novada profesionālajiem 
māksliniekiem “Cēsu novada 
mākslas balva”. Konkursa 
mērķis radīt laikmetīgus un 
sociāli aktīvi ievirzītus mākslas 
darbus, veicinot un materiāli 
atbalstot mākslinieku radošo 
darbību.

Attēlā: Zelta balvas laureāts stikla mākslinieks Eero Rass atzina, ka Gada balvas izstāde ir 
stimulējošs notikums, kas iedvesmo pabeigt agrāk aizsāktus darbus. 

Attēlā: Galvenā balva darbam ar Ziemassvētkiem ļoti atbil-
stošu nosaukumu LOVE (mīlestība). Foto: Aivars Akmen-
tiņš.

Piesaki tēmu 
festivālam LAMPA

Sarunu festivāla LAMPA 
programma ir tikpat 
neprognozējama un negaidīti 
pārsteidzoša kā ikviena 
interesanta saruna. Un tāda tā 
būs arī 2022. gadā! LAMPA 
notiks jau astoto reizi un 
iedegsies 1. un 2. jūlijā Cēsīs. 

“Mēs no sirds ceram, ka 
epidemioloģiskā situācija 
mums atkal ļaus tikties 
klātienē, LAMPAS mājvietā 
Cēsīs, lai atkal ieskanētos 
simtiem sarunu gan Cēsu pils 
parkā, gan citās Cēsu vietās. 
Esam par drošām sarunām, 
tāpēc kopā ar jums ievērosim 
visus tobrīd spēkā esošos 
pulcēšanās ierobežojumus 
un veselības drošības 
noteikumus. Šajā festivāla 
laidienā koncentrēsimies uz 
klātienes pieredzi, bet tāpat 
daļa no festivāla pasākumiem 
būs skatāmi festivāla 
mājaslapā, sociālajos tīklos 
un populārākajos Latvijas 
ziņu portālos,” stāsta Sarunu 
festivāla LAMPA direktore 

Ieva Morica.
Kā līdz šim, arī šogad 

LAMPAS programma top, 
darbojoties kopā. Jau pavisam 
drīz – janvārī – ikvienam būs 
iespēja pieteikt savu pasākumu: 
divu dienu programmu, pašiem 
veidojot ne tikai saturu, bet 
arī savu norises vietu, vai 
vienu pasākumu uz kādas no 
LAMPAS nodrošinātajām 
skatuvēm. Tomēr jāapzinās, 
ka pasākuma pieteikšana 
negarantē dalību festivālā: 
programmas ietilpība nav 
bezgalīga, tāpēc visi pieteikumi 
piedalīsies konkursā.

Divu dienu programmas 
rīkotājus aicināsim pieteikt 
savus pasākumus no 11. 
janvāra līdz 11. februārim. 
Savukārt tiem, kuri vēlas rīkot 
vienu pasākumu LAMPĀ, 
pieteikšanās dalībai būs 
iespējama no 14. februāra līdz 
14. martam.

Aicinām pieteikt kandidātus 
konkursam “Sporta laureāts 2021”

Ikviena Cēsu novada sporta 
biedrība, sportisti, sporta 
entuziasti un atbalstītāji 
aicināti apzināt un pieteikt 
pašvaldībai labākos sportistus 
un viņu sasniegumus līdz 2022. 
gada 15. janvārim uz e-pasta 
adresi sports@cesis.lv.

No 2022. gada 1. februāra 
līdz 2022. gada 20. februārim 
“Sporta laureātus 2021” 
izvērtēs žūrija, un notiks 
sabiedrības balsojums.

Pasākums “Sporta laureāts 
2021” norisināsies jau 
pēc Ziemas Olimpiskajām 
spēlēm, 2022. gada 4. martā, 
Cēsu koncertzālē. Pasākums 
notiks, ievērojot tā brīža 
drošības pasākumus Covid-19 
ierobežošanai.

Pretendēt uz Laureāta titulu 
var ikviens Cēsu novadā 
deklarējies sportists, treneris 
vai komanda, kuri sasnieguši 
visaugstākos sportiskos 
rezultātus, izcīnot godalgotu 
vietu Latvijas čempionātā 
vai Latvijas sporta veterānu 
savienības finālsacensībās, 
vai valsts un starptautiska 
mēroga sacensībās 2021. gadā, 
popularizējuši Cēsu novada un/
vai Latvijas vārdu, veicinājuši 
sporta attīstību Cēsu novadā.

Labākie tiks noteikti šādās 
nominācijās:

• Gada sportiste/s (augstākie 
sasniegumi gan Latvijas, gan 
starptautiskā līmenī);

• Gada komanda (augstākie 
sasniegumi gan Latvijas, gan 

starptautiskā līmenī); 
• Gada treneris (kura 

audzēkņi ir sasnieguši 
visaugstākos rezultātus); 

• Gada sporta pasākums 
(valsts vai starptautiska 
mēroga pasākums, masveidība, 
košums); 

• Mūža ieguldījums sportā 
(sporta aktīvists, kurš nesavtīgi 
un fanātiski turpina veicināt 
sporta attīstību Cēsu novadā); 

• Paraugs sportā (sportists 
vai treneris, kurš izrādījis 
cilvēcisku attieksmi sacensībās, 
bijis kā labākais piemērs kādai 
rīcībai sacensību laikā u.t.t.); 

• Cerība sportā (sportists vai 
treneris, kurš izrādījis īpašu 
centību ceļā uz sportiskiem 
sasniegumiem); 

• Aktīvākais sporta 
atbalstītājs (sponsors, kurš 
atbalstījis visvairāk sporta 
pasākumu 2021. gadā).


